SZLOVÁK NEMZETISÉGI HÉT
2019. november 11. és 15. között rendeztük hagyományos nemzetiségi hetünket, ezúttal digitális
témahétként. A témahét célja volt, hogy a nemzetiségi nyelvet, kultúrát és hagyományokat még
közelebb hozza a tanulókhoz és szüleikhez egyaránt. Ezért a hagyományos programjainkat
kiegészítettük olyan foglalkozásokkal, amelyeken a modern kor technikáját is használtuk.
Hétfőn délelőtt a felső tagozatosok ellátogattak az óvodába, ahol
szintén nemzetiségi hét zajlott. A kicsiknek szlovák népdalokat
énekeltek és tanítottak. Az éneklésükről hangfelvétel is készült. Délután
iskolai szintű alsós szavalóversenyt tartottunk, ahol a továbbjutók a
szerdai megyei szintű rendezvényen képviselték iskolánkat. Este sikeres
Márton-napi lámpáskészítés és felvonulás zajlott, melyen nemcsak az
iskolások, hanem a tardosi óvodások is részt vettek.
Kedden szlovák zene szólt az iskolarádióban. Délután a szlovák nyelvű tankockák tanórai
felhasználását mutatták be a szlovák szakkörösök társaiknak és tanáraiknak. Az interaktív táblára
kivetített LearningApps feladatokat nagy örömmel oldották meg kicsik és nagyok. A délutáni
kötetlen szabadidőben az alsósok csehszlovák mesefilmeket tekintettek meg. Ezen a napon „Szlovák
ételek, receptek” témában az informatika szakkörön számítógépes rajz- és szövegszerkesztő
verseny zajlott.
Szerdán rendeztük a megyei szintű szlovák versmondó és tanulmányi versenyt, ahol
a megye összes szlovák nemzetiségi iskolája képviseltette magát több mint 60
versenyzővel. A kísérő tanároknak „Digitális eszközök az oktatásban” címmel tartott
továbbképzést Hipik Angéla, a budapesti szlovák iskola tanára.
Csütörtökön online vetélkedő volt az alsó és felső tagozatosoknak „Ki tud többet
Szlovákiáról?” címmel. A csapatok a Kahoot alkalmazáson keresztül kapták meg a
kérdéseket.
A pénteki programok között táncház, csuhézás és pozsonyi kifli sütés szerepelt.
A nemzetiségi kultúra feltűnt a tanórák, szakkörök nagy részén is. Technikaórákon a
diákok elkészítették a tardosiak kedvelt böjti ételét, a „pupácskát”, vagyis mákos
gubát. Rajzórákon a gyermekek a Magas-Tátra növény- és állatvilágáról készítettek
képeket. Honismeret-órán a gyermekek megismerték a falusi lakóház szerkezetét,
berendezési tárgyait. Tudásukat a múzeumban QR kódba rejtett feladatokban próbálhatták ki.
Emellett szlovák nyelvi rejtvények, kódfejtők várták a diákokat a hét minden napján. A felső
tagozatosok interjúkat készítettek nagyszüleikkel, dédszüleikkel az iskola és ünnepek témakörében.
Az okostelefonok hangrögzítőjét használva igazán jó kis riportok születtek.
Az iskola tanulói változatos és érdekes programokon vehettek részt a nemzetiségi héten. A szervezők
remélik, hogy sikerült a tanulókhoz közelebb hozni a nemzetiségi nyelvet, kultúrát, hagyományokat,
és mindenki hasznos ismeretekkel gazdagodott.

RENDHAGYÓ TANÓRÁK
Laborgyakorlat
2019. november 26-án a 7. osztályosok Hédi Katalin tanárnővel
laborgyakorlaton vettek részt Tatán, az Öveges-laborban. Az
Eötvös József Gimnáziumban található laborban a gimnázium
tanárai tartottak fizika, illetve kémiaórát a tanulóknak. A rendkívüli
tanórákon a diákok sokat kísérleteztek. Kémiából a
halmazállapot-vátozásokat és a tojás kémiáját ismerték meg, míg
fizikából az egyenes vonalú egyenletes mozgást vizsgálták
Mikola-csővel, és a forgatónyomatékról tanultak.

Érzékenyítő foglalkozások
2019. december 10-én, kedden a 3-4. osztályosok és a felső tagozatosok vettek részt
azokon az Esélyórákon, melyeket a Komárom-Esztergom Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezett számukra. Hallássérült és látássérült
vendégeink meséltek életükről. Az interaktív előadások nagyon lekötötték a tanulók
figyelmét.
XX. Doni Hősök Emléktúra
Rendhagyó történelemóra keretében emlékeztünk meg a Doni hősökről. 2020. január
16-án érkezett községünkbe Jásdi Balázs vezetésével a MATASZ Hagyományőrző
Tagozat Csatti Menetszázada. Másnap a hagyományőrzők az óvodásokkal és
iskolásokkal kiegészülve a Templom téri emlékműhez vonultak koszorúzásra. Jásdi
Balázs beszéde után Juhász Krisztina tagintézmény-vezető is szólt pár szót a
gyerekekhez a doni csatáról. A megemlékezés végén a tanulók a katonák
felszerelését, fegyvereiket és ruházatukat is megtekinthették közelebbről.

MIKULÁSVÁRÓ PROGRAMOK
MIKULÁSFUTÁS
2019. december 6-án délután az általános iskola szervezésében Mikulásfutás
zajlott a falu főutcáján. Erre a rendezvényre a Mikulás is ellátogatott,
és minden résztvevőt megjutalmazott. A Mikulássapkában vagy egyéb
kiegészítőben futók külön jutalmat kaptak, a dobogós helyezést elérők
csokimikulást, az abszolút győztes kupát vehetett át a nagyszakállútól. A
kihívást nem a távolság, hanem a nagy hideg és a havas, jeges
terepviszonyok nehezítették. A tanárok is futottak, illetve meleg teával
és vidám zenével segítették a versenyzőket.
Eredmények:
1-2. osztályosok: I. hely: Árendás Emma
II. hely Bancsók Viktória III. hely
Kurcsenka Noel
3-4. osztályosok: I. hely Mester Milán
II. hely Bancsók Ferenc III. hely Tury
Csanád
Felső tagozatosok: I. hely Radobiczki
Richárd II. hely Radobiczki Szilárd III.
hely Varga Bernát

MIKULÁSTÚRA
A tardosi túraklub főként gyerekekből álló csapata 2019. december 7-én, szombaton felkereste
az alsóvadácsi vadászházban pihenő télapót. A közel 7 kilométeres gyalogút a havas erdőn át
vezetett. Útba ejtettük a lombkorona-tanösvényt, és még egy kis hógolyózásra is maradt időnk
és energiánk. A célállomásunkon forró teával, süteményekkel vártak minket, és a kicsi túrázók
nagy örömére a Mikulás is megjelent. Persze nem üres kézzel érkezett, ezt köszönjük a BudaiTrans Kft.-nek.
KÖZÖS MIKULÁSVÁRÁS AZ OVISOKKAL
2019. december 5-én délelőtt ellátogattak az első és a második osztályosok az óvodába. Az
ovisok nagy örömmel fogadták őket. Kis műsorral és ajándékkal készültek tanulóink, amit
ezen a közös ünneplésen át is adtak az ovisoknak.

Adventi programok
Tanulóink szerepeltek a 2019. december 20-án, 17 órakor
kezdődő falukarácsonyon és advent utolsó vasárnapján a
plébániai kórussal a templomi hangversenyen.
Iskolai karácsonyi ünnepséget tartottunk 2019. december
20-án, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Az iskola
tanulói szép hagyományt ápolnak ezzel a rendezvénnyel:
egymást, tanáraikat, nyugdíjas tanárokat és a szülőket
ajándékozzák meg egy kis műsorral a szeretet ünnepén. A 11
órakor kezdődő ünnepség programja: zeneiskolások
(Szalczinger Péter gitár, Varga Bernát zongora,
Szalczinger Anna zongora, Kiss Dorina hegedű),
szlovák szakkörösök magyar és szlovák karácsonyi
dalokkal, 1. osztályosok tánca, 4. osztályosok
előadása a különböző nemzetek karácsonyi
szokásairól, 5. osztályosok dala, 3. osztályosok
betlehemes játéka, 6. osztályosok fényjátéka, 7.
osztályosok színdarabja a karácsonyról.
„Karácsony a hegyekben” címmel bábelőadást néztek
meg a Palánta Misszió előadásában az alsó
tagozatosaink a Közösségi Házban 2019. december 19-én.
„Mosolymanó” programhoz csatlakozott iskolánk. A gyerekek használt, de jó állapotú játékaikat
adhatták le dobozba csomagolva, amit aztán a szervezők jutattak el rászoruló gyerekeknek. Szép
számban gyűltek össze az ajándékok.
2019. december 13-án, Luca napján adventi kézműves vásár volt a falu szervezésében. Diákjaink a
saját készítésű karácsonyfadíszeiket, asztaldíszeket árultak, és mézeskalácsot, karácsonyi
sütiket, teát és forrócsokit kínáltak. Tanáraink kézműves foglalkozással várták az érdeklődőket:
Luca-napi búzának készíthettek decopage-kaspót, karácsonyi selyemképet ablakdísznek, spatulából
ajtódíszt. A rendezvényt a szlovák nemzetiségi önkormányzat is támogatta.
December 9-én a nyugdíjasklub tagjaival mézeskalácsot sütöttek diákjaink. A finom karácsonyi
süteményből jutott az iskolásoknak és vendégeinknek is.
2019. november 29-én, pénteken délután a DÖK szervezésében kicsik és nagyok együtt készítettek
asztaldíszt, melyen a négy gyertya a négy adventi vasárnapot jelképezte.

VERSENYEK
Diákolimpia
2019. december 14-én Dágon tartották a megyei asztalitenisz-bajnokságot, melyen iskolánk
tanulója, Szalczinger Péter korcsoportjában ezüstérmet szerzett.
2019. december 8-án Árendás Máté (5. osztály) a sportlövészet diákolimpia országos döntőjén
Székesfehérváron 21. helyezést ért el.
Iskolai matematika-verseny
2019. november 28-án szerveztük a Marót Rezső Megyei Matematikaverseny iskolai
fordulóját, melyen 3 ötödik osztályos és 4 hatodik osztályos tanuló vett részt. A
verseny első helyezettjei továbbjutottak a megyei fordulóra: Varga Bernát 5. osztály
és Szalczinger Anna 6. osztály (Felkészítő tanár: Hédi Katalin)

EGYÉB
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
2019 szeptemberében indult el az országos Lázár Ervin Program, amely az összes
általános iskolás tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson
színházi, tánc vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire. Így
juthattak el iskolánk 3. osztályosai a tatabányai Jászai Mari Színházba 2019
decemberében, amikor a „Gőgös Gúnár Gedeon” című zenés, táncos koncertet
nézték meg. 2020. január 9-én az ötödik osztályosok utaztak Tatabányára. Ők „A
két Lotti” című zenés darabot tekinthették meg.
Túrák
Novemberben két túrán vettünk részt. Először a Nagy-Gerecsére szerveztünk
egy geocachingtúrát. A Tv-torony melletti kincses geoládát könnyen
megtaláltuk, majd gyönyörű úton jöttünk vissza a faluba. November végén
Tatára utaztunk, megkerültük az Öreg-tavat, majd csatlakoztunk a Vadlúdsokadalom programjaihoz. Nagyon érdekes kisállat-bemutatót láttunk,
távcsöves megfigyelést végezhettünk, és több
játékba is bekapcsolódhattunk. Januárban
pedig újévi túrán köszöntöttük a 2020-as
évet.
Kicsi
falunk
közkedvelt
kirándulóhelyére sétáltunk, a Malomvölgybe.
A tanösvényen mentünk fel a Szél-hegyre,
majd a faluba visszaérve forró teával és édes
pizzával köszöntöttük az újesztendőt.

